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 الغرض .1

الفعال والمالئم وضع الضوابط واألحكام المعنية بالتعامل ( 1في: )"( السياسةيتمثل الغرض من هذه السياسة )"
نطبق عليهم هذه تلجميع من  آليات اإلفصاح عنها( وضع 2و) ،مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتملة

التعامل مع حاالت تعارض ( و3)و ،أو مع أصحاب المصالح اآلخرين Solutionsشركة  عند تعاملهم مع السياسة
اتخاذ ن( التي من الممكن أن تؤثر في ين التنفيذيي)المالك، والمدير  والمتعاقدينالمصالح عند التعامل مع الموردين 

ومصالحها والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق أعلى  Solutionsشركة مما سيؤدي إلى حفظ حقوق  ،القرارات
 .معدالت الشفافية والنزاهة

 نطاق التطبيق .2

 تنطبق هذه السياسة على كل من:

 المنبثقة عنه. الدائمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 2.1

 التنفيذيين.اإلدارة التنفيذية أو كبار  2.2

 .نيالموظف 2.3

 .(من الباطن والمتعاقدين، والمتعاقدين، والبائعينن، يالموردأصحاب المصالح ) 2.4

 السياسةمسؤول  .3

 .هذه السياسة هو الجهة المسؤولة عن Solutionsشركة مجلس إدارة يكون 

 المسؤوليات .4
 

 .وكفاءة ة والتأكد من تطبيقها بفعاليةالسياس اعتماد هذهعن  مسؤولمجلس اإلدارة  4.1

بشكل دوري وتقديم الدعم والمساندة ها وتحديثمسؤول عن إعداد هذه السياسة مجلس اإلدارة أمين سر  4.2

 لمجلس اإلدارة بهذا الشأن.

 .السياسة من مهام ومسؤولياتهذه تلتزم جميع الوحدات التنظيمية في الشركة بتنفيذ ما ورد في  4.3

 التعريفات .5

على أن تكون الئحة  ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك قرين كٍل منهاتدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة 
 السياسة: هي المرجع األساس ألي كلمات أو عبارات غير معرفة في هذه حوكمة الشركات

 )شركة مساهمة مدرجة(. Solutions by stc)) نترنت واالتصاالتالشركة العربية لخدمات اإل الشركة: 5.1

، واقتراح لشركةل عمليات اليوميةالاألشخاص المنوط بهم إدارة  اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين: 5.2

 .ونوابه والمدير الماليالقرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي 

، للشركة التنظيمي المعتمد ينفذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليه وفق الهيكل( 1)هو الذي  الموظف: 5.3

 ، ويشمل الجنسين ذكر/أنثى.السارية اللوائحيلتزم بتنفيذ السياسات والقرارات في ظل ( 2)و
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: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مباشرة من الباطنوالمتعاقدون والمتعاقدون  والبائعونالموردون  5.4

ألداء مهام أو لالنتفاع من مواقع أو أصول مملوكة مع الشركة لتوفير احتياجاتها من خدمات أو منتجات أو 

 لها.

نطبق تحيادية أداء أو قرار من  فيثر ؤي، أو من المحتمل أن ثريؤالوضع أو الموقف الذي  تعارض المصالح: 5.5

 عليهم هذه السياسة عند تأدية أعمالهم أو تعاملهم مع أصحاب المصالح اآلخرين.

 هم: :األقارب 5.6

  ،(وإن علوا) واألجداد، والجداتاآلباء، واألمهات. 

 .األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا 

 .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم 

 األزواج والزوجات. 

  األساسية االفتراضات .6
 

يفترض ممن تنطبق عليهم هذه السياسة االلتزام بالعمل المؤسسي وبقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية،  6.1

العداوة والكراهية والتضييق وتعطيل مصالح األشخاص أو المؤسسات بسبب عداوات والبعد عن عالقات 

 سابقة أو مشاعر ُبغض وكره وعنصرية أو ألي سبب من األسباب.

تعد هذه السياسة جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الشركة بالموظفين سواًء كانت تلك الوثائق قرارات  6.2

 ق التي تربط الشركة بعقود مقاوالت أو توريد أو عقود خدمات أو خالفه.تعيين أو عقود عمـل، أو الوثائ

يشمل اإلفصاح أي أعمال أو عقود أو منافسة لنشاط الشركة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، كما  6.3

 المعتمدة بالشركة.اللوائح و القواعديشمل ايضاً أي معلومات أو بيانات مطلوبة وفق 

 .الجهات المختصة عنالصادرة  بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقةتطبق هذه السياسة  6.4

 

 المراجع .7

 :-على سبيل المثال ال الحصر-ُتطبق جميع األنظمة واللوائح ذات العالقة المعتمدة في المملكة والشركة، ومنها 

 هـ.28/01/1437تاريخ و (3م/)نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  7.1

( وتاريخ 2017 – 16 – 8رقم )قرار الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب ال 7.2

 هـ.15/9/1440هـ، والمعدلة بتاريخ 16/5/1438

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة  7.3

تاريخ ب ة، والمعدلهـ16/05/1438( وتاريخ 2017-16-8مالية بموجب القرار رقم )عن مجلس هيئة السوق ال

 .هـ15/09/1440

والمعدل بالمرسوم الملكي رقم  ،هـ23/08/1426تاريخ و (51م/)نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم  7.4

 هـ.27/11/1440( وتاريخ 134)م/

 .م24/1/2021بتاريخ دارة اإلمن قبل مجلس  ةالمعتمد شركةالالئحة حوكمة  7.5

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.عمل لوائح  7.6

 ةالمعتمد اإلدارة التنفيذيةوأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآت سياسة ترشيح  7.7

 .م26/1/2021بتاريخ 

 .ةالمعتمد والفساد االحتيال مكافحةسياسة  7.8

 .م24/1/2021بتاريخ  ةالمعتمد شركةالالخاصة بالسلوك قواعد سياسة  7.9
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  بيان السياسة .8
 

 مقدمة: 8.1

نطبق عليهم هذه السياسة أن يعملوا ويكرسوا جهودهم لصالح الشركة بما يتوافق مع تيجب على من 

أو أي مصالح مباشر المباشر أو غير الرسالتها، وعليهم تجنب األنشطة الخارجية أو المكاسب الشخصية 

تتداخل أو يظهر تداخلها مع هذه المسؤوليات، وأن يفصحوا عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في 

المصالح أو عند وقوع هذا التعارض، كما يجب عليهم اجتناب جميع المواقف التي قد تنتقص أو يظهر بأنها 

ية أو المالية أو انتمائهم بسبب مصالحهم الشخص تهاوسمع هاومصالحتنتقص من مصداقية الشركة 

وكذلك التأكيد على من تنطبق عليهم هذه السياسة بضرورة تجنب الحاالت  جهات أخرى خارج الشركة.ل

القواعد اللوائح والتي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة والتعامل معها وفقاً لهذه السياسة 

 .ذات العالقة

 التعامل مع حاالت تعارض المصالح: 8.2

مع مراعاة أحكام الئحة حوكمة الشركات، يجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح وفقاً لألحكام 

هذه السياسة  في نطاق تطبيقالمحددون األشخاص على أن يلتزم  ،في هذه السياسة المنصوص عليها

وااللتزام بتحديث نموذج اإلفصاح عند نشوء  -ما يخصه كل في-باإلفصاح والتوقيع على نموذج اإلفصاح 

 أو احتمال نشوء أي مستجدات تتطلب إعادة اإلفصاح والتوقيع.

 ضوابط منافسة الشركة: 8.3

، إذا الئحة حوكمة الشركاتوأحكام  الثانية والسبعين من نظام الشركات ةالمادمع مراعاة ما ورد في 

شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع في عمل من  رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك

 فعليه مراعاة ما يلي: ،النشاط الذي تزاوله

وإثبات  ،المنافسة التي يرغب في ممارستهااألعمال عن  بشكل كامل وفوري مجلس اإلدارةل اإلفصاح .أ

 في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.اإلفصاح هذا 

اجتماعات عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في  .ب

 .مجلس اإلدارةالجمعية العامة أو 

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو  .ج

الرئيسية أو الفرعية ألعمال لعضو المجلس  المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة

وتنشر في  -بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة  -وفق معايير تصدرها الجمعية العامة الشركة التي تزاولها 

 الموقع اإللكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.

 ضو بممارسة األعمال المنافسة.الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسمح للع .د

 مفهوم أعمال المنافسة: 8.4

فروع  أحد في منافستها أو الشركة منافسة شأنه من عمل مزاولة أيفي  االشتراك مفهوم في يدخل

 :التالية نشطتهاأ

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في  .أ

 مجموعتها.ل أي شركة تابعةشركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو نشاط 

مجموعتها، أو تولي ل شركة تابعةقبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو أي  .ب

مجموعة ل ةتابعال الشركات ، فيما عدامؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها إدارة

 .لشركةا

 شركةمنافسة للشركة أو أي  أم ال(ظاهرة سواء كانت ) تجاريةأو منشأة وكالة لالعضو  تأسيس .ج

 مجموعتها.تابعة ل

 تحديد حاالت تعارض المصالح: 8.5

 ما يلي: -المثال ال الحصرعلى سبيل -تشتمل حاالت تعارض المصالح 
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محتملة لعضو مجلس اإلدارة في بعض القرارات التي يتم التصويت عليها من فعلية أو وجود مصلحة  .أ

 أو الجمعية العامة.مجلس اإلدارة 

في الحاالت التي ُيفَصح عنها في العمليات التشغيلية للمفصح للمالك/محتملة فعلية أو وجود مصلحة  .ب

 للشركة وعقودها.

 منافسة. أخرى لمنصب عضو مجلس إدارة في شركة مجلس إدارة الشركة ضوشغل ع .ج

 .لتحقيق مصالح شخصية استغالل فرص الشركة االستثمارية ومعلوماتها وأصولها .د

 الدخول في أعمال من شأنها منافسة الشركة. .ه

ما ورد في  بما يخالفقبول الهدايا بأي شكل من أشكالها من أي طرف له تعامالت مع الشركة  .و

 .لشركةل سياسات المعتمدةال

الموظفين والعاملين والتنفيذيين اإلدارة التنفيذية أو كبار محتملة في أعمال فعلية أو وجود مصلحة  .ز

 في الشركة.

 .عمليات التوظيف أو النقل لألقارب واالرتباط المباشر بين الرئيس والمرؤوس .ح

 اإلفصاح عن تعارض المصالح: 8.6

 عند طلب الشركةباإلفصاح السنوي هذه السياسة  في نطاق تطبيقالمحددين األشخاص يلتزم جميع  .أ

وفي جميع حسب اإلجراءات المتبعة المصالح، في تعارض  قد ينشأ عنهاأو عند حدوث مستجدات  ذلك

 األحوال التي تتطلب ذلك. 

على مجلس اإلدارة وضع إجراءات واضحة لإلفصاح عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي  .ب

على أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور دون أي تأخير بذلك التعامل والتعاقد، إذا كان هذا عالقة، 

إيرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية %( من إجمالي 1أو يزيد على ) يعادلالتعاقد أو التعامل 

 مراجعة.

 مجلسعضو  الستقالليةالنافية المباشرة أو الغير مباشرة أو المصلحة  المصلحةمن قبيل  ال تعد .ت

تتم مع  التيوالعقود  االعمالالعامة العادية،  الجمعيةترخيص من  على الحصول تستلزم التي االدارة

 بما يتوافق مع الحاالتوالعقود  االعمالهذه  تمتالشخصية إذا  احتياجاته لتلبية االدارة مجلسعضو 

، المعتادوكانت ضمن نشاط الشركة  المتعاملين ينالمتعاقدالشركة مع عموم  تتّبعها التيوالشروط 

 ذلك. خالف الترشيحات تر لجنة لمما 

 إفصاح المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن تعارض المصالح: 8.7

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن  8.7.1

 :يلي، بما في ذلك ما أي من حاالت تعارض المصالح

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في  .أ

 الترشح لمجلس إدارتها.

 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. .ب

الشركة قبل من  الُمعد يلتزم أعضاء اللجان )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( بتعبئة نموذج اإلفصاح 8.7.2

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة وبما يتوافق مع

 

 المنبثقة عنه:الدائمة التزامات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  8.8

 المنبثقة عنه: الدائمة تنطبق االلتزامات التالية على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 8.8.1

الشركة على مصالحهم الشخصية، وعدم استغالل ممارسة مهامهم بأمانة ونزاهة، وتقديم مصالح  .أ

 مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة.

 .اإلفصاح عنها ألي شخصالحفاظ على سرية معلومات الشركة وأنشطتها وعدم  .ب
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تبليغ المجلس فورياً، واإلفصاح خطياً بما لديه من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم  .ج

 . المجلس محضر اجتماع لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في

على نموذج  التوقيعواإلفصاح بشكل سنوي عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لهم وألقاربهم  .د

 .ألنظمة واللوائح ذات العالقةاإلفصاح وفًقا ل

  :ما يلي المنبثقة عنه الدائمة يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 8.8.2

 الحظر المقررة من الهيئة.الشركة خالل فترات  أسهمتداول  .أ

 سياسات المعتمدةالقبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، خالفاً لما ورد في  .ب

 .لشركةل

أي حالة تنطوي على مصلحة قبل أخذ الموافقة الخطية المسبقة وفق اإلجراءات المحددة  ةباشرم .ج

 في هذه السياسة.

 مجلس اإلدارة فقط: تنطبق االلتزامات التالية على أعضاء 8.8.3

أن تكون له مصلحة  -ما لم يكن لديه ترخيص من الجمعية العامة  -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .أ

 مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

يجب على عضو مجلس اإلدارة تجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بأي حالة قد تؤثر في  .ب

، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في في الموضوعات المعروضة على المجلس رهقرا

المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة 

  .والجمعية العامة وأي اجتماعات أخرى من هذا القبيل

التعامل مع لجمعية العامة واإلفصاح عند يجب على عضو مجلس اإلدارة الحصول على ترخيص من ا .ج

)بما في ذلك  أي عمل منافس للشركة أو منافس في أحد فروع نشاطها الذي تزاولهشركة منافسة 

 .األنشطة الثانوية(

  :ما يلي مجلس اإلدارةأعضاء يحظر على  8.8.4

لحساب الشركة التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم  .أ

 إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو  -بشكل مباشر أو غير مباشر -االستغالل أو االستفادة  .ب

الفرص االستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس اإلدارة، أو المعروضة على الشركة، 

ة التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في ويشمل ذلك الفرص االستثماري

الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص مجلس اإلدارة االستفادة منها، ويسري الحظر على عضو 

التي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َعلِم بها أثناء  -بطريق مباشر أو غير مباشر -االستثمارية 

 عضويته بمجلس اإلدارة.

 ت اإلفصاح ودراسة حاالت تعارض المصالح:آليا 8.8.5

باإلفصاح بشكل سنوي من خالل  هالمنبثقة عن الدائمة أعضاء اللجانومجلس اإلدارة يلتزم أعضاء  .أ

نموذج اإلفصاح المعد لذلك والمقدم لهم عن طريق األمانة العامة للمجلس والتوقيع عليه، 

 ي مستجدات تتطلب إعادة اإلفصاح.واإلفصاح أواًل بأول عند نشوء الحالة أو عند وجود أ

 المراجعة تزويد لجنةهذه السياسة مع ضرورة يدرس قطاع الشؤون القانونية حاالت مخالفة  .ب

توصياتها لمجلس اإلدارة أو الجمعية مرئياتها وبرفع  لجنة المراجعةبالمخالفات التي تراها وتقوم 

 العامة.

الدائمة تعالج لجنة المراجعة حاالت عدم اإلفصاح المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه  .ج

 .عنه المنبثقة

إذا تخلف العضو عن اإلفصاح عن مصلحته المباشرة أو غير المباشرة جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة  .د

بأداء أي ربح أو منفعة تحققت ه إلزام العضو و/أوالمطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال عقد 

 له من ذلك.
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والمادة  نظام الشركات من الثانية والسبعينالمادة  بموجبالترخيص  منح الجمعية العامة رفضت إذا .ه

 الجمعية مهلة تحددها خالل تقديم استقالته عضو مجلس اإلدارة فعلى من هذه السياسة، 8-3

 أو التعامل العقد أو عن العدول يقرر ما لم وذلك في المجلس منتهية، عضويته ُعدت العامة، وإال

 المحددة انقضاء المهلة قبل التنفيذيةوالئحته  طبقاً لنظام الشركات أوضاعه أو توفيق المنافسة

 .العامة قبل الجمعية من

 يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية ما يلي: 8.8.6

المنبثقة عنه،  الدائمة سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان عن اإلفصاح .أ

 ومكافآتهم، ومكافأة اإلدارة التنفيذية.

وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان  الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح .ب

بها، وبيان أي انحراف جوهري عن تلك  المنبثقة عنه ومكافآتهم، ومكافأة اإلدارة التنفيذية المعمول

 السياسة.

 اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .ج

مباشرة أو  مزاياأو و/منافع بشأن أي  ه واإلدارة التنفيذية، دون إخفاء أو تضليلعن المنبثقة الدائمة

واسمها. وإذا كانت المزايا الممنوحة أسهماً في الشركة،  ونوعها ها، أياً كانت طبيعتغير مباشرة

 .المنح/فتكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق

 حسب األنظمة واللوائح ذات العالقة. والتعويضات المكافآت تفاصيل بيان .د

المنبثقة  الدائمة وأعضاء اللجان اإلدارةء مجلس أعضاتنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من  .ه

  عنه واإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

 واإلدارة التنفيذية المنبثقة عنه اللجان أعضاء /اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع

 واللوائح ذات العالقة.نظمة األ، وذلك وفقاً لإلفصاحات المطلوبة بموجب سنويبشكل وتحديثه 

  االطالع على السجل دون مقابل مالي.بإتاحة الفرصة لمساهمي الشركة 

  ما يلي:ن يالخارجييجب على مراجعي الحسابات  8.8.7

تحقيق االستقاللية والبعد عن حاالت تعارض المصالح، وفي حال وجود تعارض ما فإنه يجب اإلفصاح 

 الشركة.المعتمدة وبما يخدم مصالح واللوائح لألنظمة عنه ومعالجته وفقاً 

 تلتزم اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين بما يلي: 8.8.8

تلتزم اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين في الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات التي قد تؤدي 

الموضحة في اإلجراءات ذات العالقة،  واللوائحلحدوث حاالت لتعارض المصالح واتباع جميع التعليمات 

 :-يل المثال ال الحصرعلى سب-وهي 

االمتناع عن اإلفصاح عن المعلومات غير العامة أو السرية، أو استخدام أي من تلك  .أ

 المعلومات لتحقيق مصالح شخصية.

نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات لاإلفصاح عن أي مصلحة في استثمار أو ملكية  .ب

 خدمة مع الشركة.عن أداء  البحثعلى فائدة من الشركة أو  الحصولللشركة أو 

فيه من منصبه لدى الشركة أو تواجده ستفيد منصب ياإلفصاح عن أي نشاط تجاري أو  .ج

 .فيها

ذكر التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يؤثر في أعمال الشركة يكون فيه ألحد كبار  .د

 التنفيذيين أو أي قريب له مصلحة جوهرية.

أقاربهم مع  أو تربطأي مصلحة تربطهم  اإلفصاح عن أي مناصب يشغلونها خارج الشركة أو .ه

شركات أو مؤسسات تجارية أو أي جهة تتعامل مع الشركة، أو وجود أقارب داخل الشركة 

 .شرافهمإتحت 

عدم قبول الهدايا بأي شكل من أشكالها والمقدمة من أي شخص يعمل مع الشركة سواء  .و

 .تهاليماوتع سياسات الشركةبما يخالف ألقربائهم  أمكانت مقدمة لهم 
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الشركة خالل فترات  أسهمُيحظر على كبار التنفيذيين المطلعين على القوائم المالية تداول  .ز

 الحظر المقررة من الهيئة.

تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، والتعامل معها وفقاً  .ح

 واإلجراءات المعتمدة في الشركة.  والمعاييرألحكام هذه السياسة 

عند  اإلفصاح الفوري اإلفصاح الدائم عن الحاالت التي تؤدي إلى تعارض في المصالح أو .ط

 .بالفعل وقوع هذا التعارض

 االمتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح.  .ي

أن  - ما لم يكن لديهم موافقة خطية مسبقة من مجلس اإلدارة -ال يجوز لكبار التنفيذيين  .ك

 لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. تكون

ال يجوز للرئيس التنفيذي للشركة أن يتعاون أو يشترك في عضويات مجالس إدارة الشركات  .ل

أو الجمعيات أو األندية االجتماعية أو الرياضية أو الخيرية إال بعد حصوله على موافقة األخرى 

 .ةالمعتمد اإلجراءاتدارة للشركة وفق مجلس اإلرئيس 

ال يجوز لنواب الرئيس ومديري العموم أن يتعاونوا أو يشتركوا في عضوية مجالس إدارة  .م

إال بعد حصولهم أو الجمعيات أو األندية االجتماعية أو الرياضية أو الخيرية األخرى الشركات 

 .ةالمعتمد اإلجراءاتوفق على موافقة الرئيس التنفيذي للشركة 

 يلتزم الموظفون بما يلي: 8.8.9

 واللوائحاإلفصاح عن جميع المعلومات التي قد تؤدي لحدوث تعارض مصالح واتباع جميع التعليمات  .أ

 الموضحة في اإلجراءات ذات العالقة.

عدم الدخول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط تجاري تتعارض فيه المصلحة الشخصية  .ب

 مع مصلحة الشركة.

تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة أو مصالح أطراف أخرى لها عالقة  .ج

 بالشركة وذلك عند تفويضهم لتوقيع اتفاقيات أو تعاقدات نيابة عن الشركة مع أطراف أخرى.

اإلفصاح عن أي مناصب يشغلونها خارج الشركة أو أي مصلحه تربطهم أو أقاربهم مع شركات أو  .د

 .شرافهمإسسات تجارية أو أي جهة تتعامل مع الشركة، أو وجود أقارب داخل الشركة تحت مؤ

الفوري عند وقوع هذا  اإلفصاحأو اإلفصاح الدائم عن الحاالت التي تؤدي إلى تعارض في المصالح  .ه

 .التعارض بالفعل

 االلتزام باالمتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح. .و

الشركة خالل فترات الحظر المقررة  أسهمُيحظر على الموظفين المطلعين على القوائم المالية تداول  .ز

 من الهيئة.

ال يجوز أن يكون للموظفين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .ح

 .أو من يفوضهالشركة، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي 

 المستثمرينووالموردين  المتعاقدينتجنب أي تعامالت تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع  .ط

 أو شركات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة. أطرافوأي 

في الشركة، إخطار المرشحين  جددموظفين  تعيينيجب على اإلدارة المختصة بالتوظيف في حال  .ي

ركة مزاولة األعمال الحرة التي تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمل الشركة، بأنه يحظر على موظفي الش

كما يحظر مزاولة أي عمل آخر إال بعد موافقة الشركة، وعليه يجب أخذ توقيع المرشح عند إبرام عقد 

بموجبه بعدم مزاولة أي من األعمال الموضحة أعاله واإلفصاح عن أي نشاط  العمل، على إقرار يلتزم
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قبل التحاقه بالعمل بالشركة، ويتم اعتماد نموذج اإلفصاح عند وجود تعارض في المصالح  تجاري له

مجلس اإلدارة يعتمد النموذج للرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي  أيمن قبل صاحب الصالحية )

بشرية ال المواردإدارة ، ومدير عام وكبار التنفيذيين ومن في حكمهم التنفيذية لإلدارةيعتمد النموذج 

دنى(، وأنه في حال وجود أي نشاط تجاري تعود ملكيته األ المناصب ألصحابلمدراء وليعتمد النموذج 

على تعهد يلتزم بموجبه بشطب  له يتفق في طبيعته مع طبيعة عمل الشركة فيتم أخذ توقيع المرشح

م تضمين هذا االلتزام ويت –السجل التجاري خالل مدة زمنية محددة ال تتجاوز شهرين من تاريخ التعيين 

وفي حال عدم االلتزام بما تضمنه اإلقرار واإلفصاح والتعهد فإن  –في العقد المبرم بين الطرفين 

 للشركة الحق باتخاذ اإلجراء النظامي في هذا الشأن الذي قد يصل إلى فسخ العقد.

 في الموارد البشرية وفق الضوابط التي وضعتها الشركة إدارةعلى موافقة مدير عام  الحصول .ك

حال كان الموظف يرغب في التعاون أو االشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات أو الجمعيات أو 

 .األندية االجتماعية أو الرياضية أو الخيرية

اإلبالغ  يجب على كل موظف في الشركة اإلبالغ عن أي حاالت تعارض مصالح يكتشفها وفق قنوات .ل

 في الشركة. المعتمدة

 من الباطن: المتعاقدونو ،المتعاقدونو، والبائعونالموردون،  8.8.10

 والبائعون، والمتعاقدون، والمتعاقدون من الباطنن والموردتقّدر الشركة الدور المهم الذي يؤديه 

السلوك قواعد وبسياسة  باللوائحفي إنجاح أعمال الشركة وتحقيق أهدافها، وتؤكد ضرورة التزامهم 

والقواعد السلوكية للمورد إضافًة إلى سياسات وإجراءات المشتريات، ويجب تضمين تلك  الشركةفي 

وفقاً  ن من الباطنين، والمتعاقدين، والمتعاقديوالبائعااللتزامات في العقود التي ُتبَرم مع الموردين 

فصاح عن أي صلة قرابة تربط بين أي منهم لإلجراءات المعتمدة بهذا الشأن، مع التأكيد على االلتزام باإل

بأحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان التابعة له أو كبار التنفيذيين والموظفين أو المتعاقدين 

 في الشركة.

 مسؤوليات الوحدات التنظيمية لتفعيل هذه السياسة وتطبيقها: 8.8.11

إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة األمانة العامة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن تنظيم ومتابعة  8.8.11.1

 دورياً. وتحديثهالمنبثقة عنه، ووضع سجل خاص باإلفصاحات  الدائمة وأعضاء اللجان

 : ما يليعلموارد البشرية مسؤولة ا إدارة 8.8.11.2

تحديث نموذج اإلفصاح الخاص بتعارض المصالح بصورة سنوية وإتاحته  .أ

 لجميع التنفيذيين والموظفين والمتعاقدين.  بالوسائل اإللكترونية

على التأكد من توقيع جميع الموظفين بما فيهم الموظفين الُجدد  .ب

 اإلفصاح.نموذج 

 :عما يليمسؤولة  القانونيةاإلدارة  8.8.11.3

الموجودة في النظام والتأكد من عدم وجود الهوية فحص جميع أرقام  .أ

 حاالت تعارض مصالح.

 ،والمتعاقدين والبائعين، ،بالموردينإعداد نموذج اإلفصاح الخاص  .ب

من الباطن وأخذ توقيعهم عليه عند التسجيل، وإشعارهم والمتعاقدين 

بضرورة تحديث نموذج اإلفصاح بشكل سنوي أو عند حدوث أي مستجدات، 

 ،والمتعاقدين والبائعين،والتأكد من االلتزام به من قبل جميع الموردين 

التأهيل أو في أثناء تنفيذ المشروع حتى االنتهاء عند والمتعاقدين من الباطن 

 منه.
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 ،المتعاقدينأو  الموردين أو البائعين،التأكد من عدم وجود تعارض مصالح مع  .ج

 .المتعاقدين من الباطنأو 

 والبائعين،لموردين لإيجاد قاعدة بيانات عن حاالت تعارض المصالح  .د

 ةمحدثأو التأهيل  عند التسجيلوالمتعاقدين من الباطن  ،والمتعاقدين

 بشكل دوري.

 ،والمتعاقدين والبائعين،متابعة حاالت تعارض المصالح الخاصة بالموردين  .ه

 .في هذا الشأنوتطبيق ما ورد في هذه السياسة والمتعاقدين من الباطن 

المدعوة في نفس  التأكد من عدم وجود ملكية مشتركة للشركات .و

الشركات وفق  إحدىالمشروع، وفي حال وجدت فيتم االكتفاء بدعوة 

 لشركة.لمعايير التأهيل، ويستثنى من ذلك الشركات التابعة والشقيقة 

دراسة حاالت تعارض المصالح التي ُتحال إليها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق  .ز

وصيات الالزمة إلى من يثبت مخالفته لما ورد في هذ السياسة ورفع الت

 واللوائح والسياسات ذات العالقة. اإلجراءاتصاحب الصالحية بما يتوافق مع 

 :أحكام عامة 8.9

سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين في بشكل  يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت التأكد 8.9.1

 إدارة شركة أخرى.مجلس اإلدارة، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إلجراءات في حال عدم التقيد بهذه السياسة يحق للشركة تطبيق العقوبات والجزاءات المقررة طبقاً  8.9.2

 وسياساتها.ولوائحها الشركة 

ال يمنع إفصاح الموردين والمتعاقدين عن وجود أقارب لهم في الشركة من تسجيلهم وتأهيلهم  8.9.3

 ضمن قائمة الموردين المؤهلين.

في السجل التجاري في المؤسسات الفردية ومراكز التدريب سم المسجل االفصاح عن يكتفى باإل 8.9.4

 المصرح لهم باسم فرد.

وال يعتد بمالك يقيد المالك المسجلون في سجالت المساهمين في شركات المساهمة المقفلة  8.9.5

الشركاء  اتاألسهم المتداولة في سوق األسهم للشركات المساهمة العامة وعقد التأسيس وقرار

 .به بالنسبة ألنواع الشركات األخرى ةالمتعلق

يجب أن تشمل جميع عقود الشركة مع أصحاب المصالح نصاً إلزامياً بضرورة بموجب سياسة الشركة،  8.9.6

اإلفصاح عن تعارض المصالح بشكل دوري أو عند ظهور أي مستجدات متعلقة بالمعلومات أو 

 التعاقد. البيانات المطلوب اإلفصاح عنها خالل مدة

عن اإلفصاح خالل ستين يوماً من الحدث، يحق للشركة فسخ العقد المتعاقد /الموردفي حال تأخر  8.9.7

جميع التكاليف والغرامات المترتبة على ذلك مع ضرورة تضمين ذلك في المتعاقد المورد/وتحميل 

 .العقود المبرمة معهم

 .ات األجنبيةيكتفى بتعبئة نموذج اإلفصاح الخاص بتعارض المصالح للشرك 8.9.8

  المرفقات .9
 نماذج اإلفصاح، كما نصت عليها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. .أ


